
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  (ขยายเวลา) 

วันศุกร์ที ่ ๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

............................ 
 

ผู้มาประชุม 
     ๑. นางบัวหลวง   อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๒.   นางสาวต้นข้าว ตังคโณบล รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๓.   นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๔.   นางสาวช่อผกา โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    
  ๕.   นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๖.  นายวิจิตร ไขแสง          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
  ๗. นายวิเศษ ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๘.  นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
  ๙.  นางสาวปฏิมาพร จงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
  ๑๐.  นายปรเมศร์ ศริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๑.  นายณัฐวุฒ ิ ทองเถาว์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๒.  นายพิทักษ์พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๓.  นายพชร โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๔.  นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๕.   นายจารึก หาพันนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๖.   ดร.เจษฏา โควสุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๗.   ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๘.  นายภคพล คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๙.  นายปวริศร์ ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๐.  นางสาวอริสรา โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๑.  นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๒.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๓.  นายพงศ์พิชญ์ มูลสาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๒๔.  นางสุรางค์ พรหมประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
 

๑. นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 



 

 

๒ 
 

๕. นายอาทิตย์ คูณผล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายสราวุฒิ นิลรัตน์ศิริกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๗. นางวรรณสุข ชโลธรรังษ ี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
๘. นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๙. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๐. นางศิริเพ็ญ พุทธจักร  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๑. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
๑๒. นายพิศาล ดีพร้อม  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๓. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๔. นายนพคุณ เดชเสน  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
๑๕. นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์  ผู้อำนวยการส่วนการโยธา 
๑๖.   นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง 
๑๗. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๘.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๙.   นายวิสุทธิ ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒๐.   นายมนต์ตร ี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
๒๑.   นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๒๒.   นายวีระชาติ สานุสันต์ แทนผู้อำนวยสถานศึกษาการโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๒๓.   นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๒๔.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

๒๕.   ว่าที่ ร.ท.คมกริช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง 
๒๖.   นางอรพรรณ สมสวย ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๑ 
๒๗.   นางวรนุช จันทะสิงห์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๒ 
๒๘.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๙.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๓๐.   นางวิไลลักษณ์ อัครอำนวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
๓๑.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๓๒.   นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๖๔ 
        วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก  
       ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  
  ๒.๓ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก  
       ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

 



 

 

๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ  
- เรื่อง รายงานเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณ ๘๒๐,๐๐๐ บาท จากคณะกรรมการ   
กระจายอำนาจ สำนักนายกรัฐมนตรี เงินรางวัลดังกล่าว สามารถนำไปใช้ได้ตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยไม่ได้ต้องจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแบ่ง
จัดสรรตามโครงการดังนี้ 
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย   

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จำนวน  ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
๒. โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลฯ จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท 
๓. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ติดตั้งที่ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ  

  จำนวน  ๓๔,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่) 

  จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท   (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑  “ญัตติ” ขออนุมัติรับมอบเครื่องปรับอากาศ (เสนอโดยนายกเทศมนตรี 
                                 นครอุบลราชธานี) (สำนักการศึกษา) 
 ๔.๒ “ญัตติ” การสรรหาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
                               นครอุบลราชธานี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักการศึกษา) 
 ๔.๓ “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
                               ในหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                               (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
 ๔.๔ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานสวนสาธารณะ 
                                หว้ยม่วง  กว้าง 8.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 174.00 ม. งบประมาณ  
                                9,500,000 บาท  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 

 ๔.๕ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง 

                               - ก่อสร้างทางเดินเท้า และทาสีทางเดินเท้า ความยาวไม่น้อยกว่า 995.00 ม.  
                                   หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตร.ม.  
        - ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,270.00 ตร.ม. 
        - ก่อสร้างลานสเก็ตบอร์ดพร้อมเครื่องเล่น จำนวน 1 แห่ง 
                                 รวมงบประมาณ 6,100,000 บาท  (เสนอโดยนายกเทศมนตรี 
                                  นครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 

 
 
 
 
 



 

 

๔ 
 

                         ๔.๖  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาและ   
                                   ปรับปรงุ ภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 7,300,000 บาท  

                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
                          ๔.๗  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และ

ระบบระบายน้ำ ถนนอุปราช (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ – ถนนศรีณรงค์) หนา 0.15 ม.  
  กว้าง 2.10 - 4.10 ม. ยาว ๒๗๒.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม.  

                               งบประมาณ 4,05๐,๐00 บาท  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                                (สำนักช่าง) 

                          ๔.๘  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบ  
ระบายน้ำ ถนนสุปัฏน์  (ช่วงถนนศรีณรงค์  - ถนนเลียบแม่น้ำมูล) หนา 0.20 ม.  

  กว้าง 7.65 – 12.65 ม. ยาว 500.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,120.00 ตร.ม.  
                               งบประมาณ 11,100,000 บาท  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                               (สำนักช่าง) 
 ๔.๙  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และ 
                               ระบบระบายน้ำ ซอยพรหมเทพ ๗ (ข้างบ้านเลขที่ ๒๕๕) หนา 0.15 ม.  
                               กวา้ง 3.50 - 5.00 ม. ยาว 73.00 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3๒0.00 ตร.ม.  
                               งบประมาณ 500,000 บาท  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                               (สำนักช่าง)                                
                   ๔.๑๐ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบ 
                             ระบายน้ำถนนอุปลีสาน  (ช่วงถนนแจ้งสนิท – ถนนชยางกูร)  หนา 0.15 ม.  
                             กว้าง 2.60 - 3.40 ม. ยาว 614.00 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,665.00 ตร.ม.  

                                งบประมาณ 4,850,000บาท (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                (สำนักช่าง) 

                   ๔.๑๑ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล.และระบบ 
                             ระบายน้ำ ถนนชยางกูร  (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ – ถนนอุปลีสาน)  หนา 0.20 ม. 
                             กว้าง 3.๘๕ ม. ยาว 505.00 ม.  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๐.๐๐ ตร.ม.   
                             งบประมาณ ๙,๔๐๐,000 บาท (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                             (สำนกัช่าง) 
                   ๔.๑๒ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. และระบบ 
                              ระบายน้ำ ถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนบูรพาใน – ถนนบูรพานอก) หนา 0.20 ม. 
                              กว้าง 4.00 -7.00 ม. ยาว 495.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,570.00 ตร.ม.    
                              งบประมาณ 12,500,000 บาท  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)   
                              (สำนักช่าง)  
 
 

 
 
 



 

 

๕ 
 

                   ๔.๑๓ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบ 
                             ระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ ๑๑ (ช่วงถนนสุขาสงเคราะห์ – สวนสาธารณะหนองฮาง)  

                     กว้าง 4.00 - 6.65 ม. ยาว 554.00 ม.  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,8๐๐.00 ตร.ม.   
                     งบประมาณ 3,660,000 บาท (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                     (สำนักช่าง) 

                       ๔.๑๔ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณตลาดสด  
                              เทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่) ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 36.00 ม. หรือพ้ืนรวมที่ 
                              ไมน่้อยกว่า 540.00 ตร.ม. งบประมาณ  800,000  บาท 
                              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)   (สำนักช่าง)  
                     ๔.๑๕ “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                               งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  วาระแรก “ขั้นรับหลักการ” 
                               (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
................................ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีครับผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัย สมัยที่สอง 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขยายเวลา) เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน 
บูชาพระรัตนตรัย เชิญครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีท่านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขอดำเนินการตามระเบียบวาระค่ะ / เชิญท่านเลขานุการฯ อ่านประกาศค่ะ 
นายอัมพล      ทองพุ         เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  (ขยายเวลา) 
 ตามที่ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ     
สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔          
มีกำหนดสามสิบวัน และขอขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดออกไป
อีก ๓๐ วัน นั้น 
 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาล                  
 

 
 
 
 



 

 

๖ 
 

นครอุบลราชธานี  ได้นัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ขยายเวลา)            
ในวันศุกร์ที่  ๓  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๖๔ 
       วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก  
       ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  
 ๒.๓ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก  
       ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี          
มีทั้งหมด ๓ ครั้ง  
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๗ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ สมาชิกท่านใดจะแก้ไขในรายงานการประชุม เชิญค่ะ / ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข 
ดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
   นครอุบลราชธานี ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ /  
   โปรดยกมือขึ้น / ๒๓ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

     นครอุบลราชธานี ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ / โปรดยกมือขึ้น/  
     ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 
 

ที่ประชุม 
            มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่  ๗   มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

๗ 
 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ สมาชิกท่านใดจะแก้ไขในรายงานการประชุม 
เชิญคะ่ / ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข ดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
                        สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ / 
                        โปรดยกมือขึ้น / ๒๓ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
                       สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ /  
                       โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม 
            มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒.๓ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ สมาชิกท่านใดจะแก้ไขในรายงาน     
การประชุม เชิญคะ / ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาฯค่ะ 
มติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบใหร้ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ /  
   โปรดยกมือขึ้น / ๒๓ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ /   
    โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

 
ที่ประชุม 
            มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 



 

 

๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ                      
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ เรื่อง รายงานเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  งบประมาณ ๘๒๐,๐๐๐ บาท        
เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯ เรื่องรายงานเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จดัการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการกระจายอำนาจ สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี 
จำนวน 820,000 บาท โดยเงินรางวัลดังกล่าว สามารถนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยไม่ต้อง
จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 และรายงานให้คณะกรรมการกระจายอำนาจทราบ  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการ
จัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ใช้จ่ายงบประมาณ 820,000 บาท ดังนี้  
 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บอุปกรณ์ การเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย                          
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จำนวน  220,000 บาท  
 2. โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาล จำนวน 65,000 บาท  
 3. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ติดตั้งที่ห้องประชุมสภาเทศบาล  
                    จำนวน 34,000 บาท  
 4. โครงการปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 
โดยโครงการที่ 1 – 3 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  สำหรับโครงการที่ 4 คือ โครงการปรับปรุงห้องน้ำและ
ระบบสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) งบประมาณ 500,000 บาท เป็นการดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณใต้ถุนอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ชั้นลานจอดรถท้ังสองฝั่ง พร้อมปรับปรุงระบบบำบัด
และระบายน้ำ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ห้องน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาล 3 สะอาด ถูกสุขลักษณะ
และสุขอนามัยที่ดี ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และจะดำเนินโครงการให้
แล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์ วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนดต่อไป  
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเชิญค่ะ / เชิญท่านวรรณรัตน์ค่ะ 
นางสาววรรณรัตน์   จิรัตน์ประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววรรณรัตน์  
จิรัตนประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ เงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง 
 

 
 
 



 

 

๙ 
 

ส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ดิฉันเห็นว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพราะเหตุใดถึงยังไม่ได้
ดำเนินการ ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เมื่อสักครู่ที่นำเรียนเป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบ ซึ่งทางเทศบาลฯสามารถจัดสรรได้เลยโดยไม่ต้องผ่าน
ทางสภาฯ เห็นชอบ แต่เพื่อความชัดเจนขอมอบให้ท่านปลัดฯเป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านปลัดฯค่ะ 
นายอัมพล     ทองพุ       ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ประเด็นที่ ท่านสมาชิก
ถามเป็นเงนิรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ก่อนหน้านั้นเราไม่เคยส่งเข้า
ประกวด เราส่งเข้าประกวดปีแรกก็คือปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏว่าเราได้ผ่านรอบแรก และรอบสอง รอบสาม
ไม่ได้ รอบสองมีรางวัลให้ งบประมาณ ๘๒๐,๐๐๐ บาท  ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เราก็ได้รางวัลเหมือนกันแต่เราได้
ดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้วของปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในส่วนของปี พ.ศ.๒๕๖๒ เงินเรายังไม่ได้เบิก แต่มีเงินของ
ส่วนกลางได้เข้าบัญชีของเทศบาลฯเรียบร้อยแล้ว จะเบิกเงินได้ก็ต่อเมื่อเราทำโครงการเสร็จเรียบร้อย ถึงจะ
ทำเรื่องเบิกเงินให้กับคู่สัญญา ประเด็นที่สอง ว่าทำไมถึงยังไม่ได้ดำเนินการให้ผ่านมาจนถึง ปีพ.ศ.๒๕๖๔ 
เราได้แบ่งเงินรางวัลไปให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือก็นำมาปรับปรุงห้องน้ำ
ชั้น ๒ และซื้อเครื่องมัลติมีเดีย ที่ใช้ในห้องประชุมสภาฯเทศบาลฯ และเงินรางวัล ๕๐๐,๐๐๐บาท ว่ าจะเท
พ้ืนรอบเทศบาลด้านหลัง แต่เนื่องจากว่าเรามีโครงการที่จะย้ายสำนักงานใหม่ จึงยกเลิกโครงการตรงนี้ ก็
นำไปทำโครงการที่ผู้บริหารเสนอเข้ามาโดยแก้ไขจากโครงการเดิม ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี   4   เรื่อง   เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  “ญัตติ” ขออนุมัติรับมอบเครื่องปรับอากาศ  (เสนอโดยนายกเทศมนตรี 
                           นครอุบลราชธานี) (สำนักการศึกษา) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔.๑ “ญัตติ” ขออนุมัติรับมอบเครื่องปรับอากาศ  เชิญท่านนายกฯค่ะ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐ 
 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง  ญัตติขอรับมอบเครื่องปรับอากาศ   
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้รับเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK Capacity : 150,000 BTU/H 
ราคาเครื่องละ 70,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 140,000 บาท จากวัดพระธาตุหนองบัว 
เพ่ือมาติดตั้งในห้องเรียนห้องปฏิบัติการหรือสถานที่อ่ืน ๆ ตามบันทึกที่ อบ 52004/1442 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอส่งรายงานการรับมอบเครื่องปรับอากาศ เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

                                          หลักการ 
 วัดพระธาตุหนองบัว ได้บริจาคเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK Capacity : 150,000 BTU/H 
ราคาเครื่องละ 70 ,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 140,000 บาท ให้แก่ของโรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัว เพ่ือนำไปติดตั้งในห้องเรียนห้องปฏิบัติการหรือสถานที่อ่ืนๆ ตามท่ีโรงเรียนเห็นสมควร 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้                   
    - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ.2526 หมวด 1 ข้อ 5 “ในการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ ให้ส่วนราชการเป็น
ผู้รับบริจาคตามหลักเกณฑ์” 
   - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มี ผู้บริจาคให้แก่
สถานศึกษา พ.ศ.2552 หมวด 1 การรับเงินหรือทรัพย์สิน ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 6 “การรับเงินหรือ
ทรัพย์สินของสถานศึกษา ให้รับบริจาคไว้ภายใต้เงื่อนไข” 

                                         เหตุผล 
 เพ่ือให้สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในการดูแล
บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK Capacity : 150,000 BTU/H ราคาเครื่องละ 70,000 บาท 
จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 140,000 บาท ได้จึงให้ลงเลขรับครุภัณฑ์สำนักงานรายการดังกล่าว   
ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ/ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาฯนะคะ 
มติที่ประชุม 

-  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับมอบเครื่องปรับอากาศ / โปรดยกมือขึ้น / ๒๓ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับมอบเครื่องปรับอากาศ / โปรดยกมือขึ้น / ไมม่ีสมาชิกยกมือ 
-  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
ที่ประชุม 
             มีมติเห็นชอบให้รับมอบเครื่องปรับอากาศ  
 

 
 

 



 

 

๑๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ “ญัตติ” การสรรหาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
                          นครอุบลราชธานี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักการศึกษา) 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒ “ญัตติ” การสรรหาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี / เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ขอเสนอญัตติ การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตามที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยและก่อน
ประถมศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

สังกัด สำนักการศึกษา ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศเทศบาล
นครอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี         
โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 
คราวละสองปี ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น 

หลักการ 
 1. มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  2. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก

ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ                
ในคณะกรรมการสถานศึกษาข้อ 6 (2) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 3 (5) ผู้แทนจากสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      เหตุผล 
 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้หมดวาระ
การดำรงตำแหน่งลง จะต้องมีสรรหาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล           
นครอุบลราชธานีใหม่ โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมีจำนวนตามความเหมาะสม และให้
คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานกรรมการฯ โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
กรรมการและเลขานุการ สำหรับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการสรรหาโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 
2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ  
 

 
 



 

 

๑๒ 
 
    ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
นครอุบลราชธานี ให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพ ในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับ
เด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ เทศบาลนครอุบลราชธานี      
จึงขอเสนอ “ญัตติ” การสรรหาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี       
ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณา 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ / เชิญค่ะ 
นางสุรางค์      พรหมประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ ดังนี้ค่ะ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ขอเสนอ นางสาวต้นข้าว   ตังคโณบล เป็นคณะกรรมการบริหาร  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ขอเสนอ ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์ เป็นคณะกรรมการบริหาร 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ขอเสนอ นายปวริศร์  ไชยยศ เป็นคณะกรรมการ   
  บริหารค่ะ 

นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ / มีผู้รับรองถูกต้อง / มีผู้ใดจะเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่ / ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาค่ะ 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นางสาวต้นข้าว   ตังคโณบล เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ 
  พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม , ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์ เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา 
  เด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องคต้ื์อ , นายปวริศร์  ไชยยศ เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ 
  พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร / โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิก 
  ยกมือ ๒๓ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบให้ นางสาวต้นข้าว   ตังคโณบล เป็นคณะกรรมการ  
  บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม , ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์ เป็นคณะกรรมการบริหาร   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ , นายปวริศร์  ไชยยศ เป็นคณะกรรมการ  
  บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร / โปรดยกมือขึ้น /  
  ไม่มีสมาชิกยกมือ  
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
 

ที่ประชุม 
            มีมติเห็นชอบให้  
     ๑.นางสาวต้นข้าว   ตังคโณบล  เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
     ๒.ดร.เจษฏา     โควสุรัตน์   เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญอ่งค์ตื้อ 
     ๓.นายปวริศร์    ไชยยศ เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
 

 
 
 



 

 

๑๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                           พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ต่อเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๓  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา      ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองพงษ์ศักดิ์  เป็นผู้อ่านญัตติค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์       มูลสาร      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หลักการ 
 ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และได้มีการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วนั้น เนื่องจากเทศบาล           
นครอุบลราชธานี มีภารกิจหน้าที่และความจำเป็นหลายประการที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง          
แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ครอบคลุมภารกิจตามอำนาจ
หน้าที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะ
ดำเนินการหรือจากรายการที่ไม่ได้ดำเนินการมาใช้จ่ายในรายการที่สำนัก/กองต่างๆ มีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เสนอต่อสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
สำนักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (๑๑๑) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
๑. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ 

๑๑,๘๐๐ บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใช้สำหรับหน้าห้องทำงาน
ของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 



 

 

๑๔ 
 

 ๒. เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ขนาด ๔๕,๐๐๐ บีทียู กระจายลม ๔ ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน        
๑ เครื่องๆ ละ ๖๕,๐๐๐ บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เพื่อใช้ภายในห้องทำงานของ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 
 ๓. โต๊ะทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๑๓,๐๐๐ บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป          
สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ภายในห้องทำงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (จัดซื้อนอกบัญชี        
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 
 ๔. เก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป         
สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ภายในห้องทำงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (จัดซื้อนอกบัญชี        
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 
 ๕. ตู้เอกสาร ๓ บานเลื่อน แผ่นหน้าบานเลื่อนกระจกสีชา จำนวน ๑ ใบๆ ละ ๑๔,400 บาท สำหรับ                
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ภายในห้องทำงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

๖. ชุดรับแขกโซฟาหลุยส์ จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๖๙,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
 - โซฟารับแขก ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว 
 - โซฟารับแขก ขนาด ๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว 

  - โซฟารับแขก ขนาด ๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว 
 - โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว 

สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ภายในห้องทำงานของนายกเทศมนตรี                 
นครอุบลราชธานี (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 
 ๗. เก้าอ้ีรับรองขาตัว C หนังแท้สีดำ จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๔,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๔๐๐ บาท สำหรับ              
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ภายในห้องทำงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 
 ๘. โต๊ะข้าง จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๓,๒๕๐ บาท เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย 
  - โต๊ะตัวใหญ่ ๑ ตัว 
  - โต๊ะตัวเล็ก ๑ ตัว 
สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ภายในห้องทำงานของนายกเทศมนตรี                
นครอุบลราชธานี (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 
 ๙. ตู้เตี้ย ๒ บานเปิด ๓ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ใบๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป                
สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ภายในห้องทำงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (จัดซื้อนอกบัญชี       
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 ๑๐. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ชุดๆ ละ ๓,๕๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ภายในห้องประชุม
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 
 ๑๑. ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่องๆ  ละ ๒๔,๕๐๐ บาท สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือใช้ภายในห้องทำงานของสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (จัดซื้อตามบัญชี   
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 



 

 

๑๕ 
 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ๑๒. โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นเงิน ๑๙๗,๗๐๐ บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยปรับปรุงฝ้าเพดาน ผนังภายในห้อง ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ติดตั้งผ้าม่าน และงานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือให้ห้องทำงานเป็น
สัดส่วน  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และสวยงาม 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (242) 
โอนเพิ่ม 
หมวดค่าวัสดุ 

 1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณอนุมัติ 2,200,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 135,662 บาท 
ขอโอนเพ่ิม 577,000 บาท รวมเป็นเงิน 712,662 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าประดับต่าง ๆ ตามคำร้องของประชาชน ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ     
ไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย จึงขอโอนเพิ่ม 
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (312) 
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 1 . โครงการก่ อสร้ างอาคารอเนกประสงค์  พร้ อมลานคอนกรี ต สวน  11  ไร่  เป็ น เงิน          
14,770 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น ขนาดกว้าง 25.00 เมตร            
ยาว 110.00 เมตร พร้อมห้องน้ำภายในอาคาร ขนาด 5.00x5.00 เมตร, งานผังบริเวณ – ก่อสร้างลาน     
ค.ส.ล.  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,890.00 ตร.ม. งานติดตั้งท่อระบายน้ำ ศก.0.60 เมตร        
พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 264.00 เมตร และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล   
นครอุบลราชธานี เพ่ือใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์จัดเก็บวัสดุใช้งานสาธารณูปโภคต่างๆ, ลานจอดรถยนต์ และ
เครื่องจักรกลหนัก 

 รวมรายการโอนเพ่ิม 1 รายการ เป็นเงิน 577,000 บาท รายการโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จำนวน 13 รายการ  เป็นเงิน 15,205,300 บาท รวมเป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 15,782,300 บาท 

โอนลด 
สำนักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (๑๑๑) 

 ๑. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณอนุมัติ ๔,๑๔๘,๙๐๐ บาท ปัจจุบันคงเหลือ 
๑,๐๔๒,๗๙๘.๖๔ บาท ขอโอนลด ๔๓๕,300 บาท คงเหลือเป็นเงิน ๖๐๗,498.๖๔ บาท เนื่องจาก          
เดือนตุลาคม ๒๕๖3 ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเพียง ๑๐ ราย 
และตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ๒๔ ราย ทำ
ให้มีงบประมาณคงเหลือสามารถโอนลดได้ จึงขอโอนลด 

สำนักช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (312) 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 1. โครงการก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารศูนย์ OTOP ตลาดสดเทศบาล 3 งบประมาณ
อนุมัติ 2,900,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 2,900,000 บาท ขอโอนลด 2,900,000 บาท คงเหลือ  



 

 

๑๖ 
 
เป็นเงิน 0 บาท เนื่องจากพ้ืนที่อาคารตลาดสดเทศบาล 3 ในชั้นที่ 2,3 และ 4 มีประชากรมาติดต่องาน     
และอาศัยอยู่จำนวนน้อย โครงการดังกล่าวจึงยังไม่มีความจำเป็น จึงขอโอนลด 
 2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนน
ชยางกูร) งบประมาณอนุมัติ 4,947,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 4,947,000 บาท ขอโอนลด 4,947,000 
บาท คงเหลือเป็นเงิน 0 บาท เนื่องจากคณะผู้บริหารต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงถนนอุปลีสาน 
ก่อนที่จะทำการปรับปรุงผิวจราจร จึงขอโอนลด 
 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง งบประมาณอนุมัติ 2,500,000 บาท ปัจจุบัน
คงเหลือ 2,500,000 บาท ขอโอนลด 2,500,000 บาท คงเหลือเป็นเงิน 0 บาท เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณ
รอบศาลหลักเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นลานจอดรถในปีงบประมาณถัดไป             
จึงขอโอนลด 
 4. ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณอนุมัติ 
5,000,000 บาท ปัจจุบันคงเหลือ 5,000,000 บาท ขอโอนลด 5,000,000 บาท คงเหลือเป็นเงิน 0 บาท 
เนื่องจากจะมีการย้ายส่วนงานในอาคารสำนักงานบางส่วนไปที่อาคารตลาดสดเทศบาล 3 เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการทำให้ไม่ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงขอโอนลด 

 รวมรายการโอนลดทั้งหมดจำนวน 5 รายการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,782,300 บาท  

ต่อสภาเพ่ือพิจารณาครับ  

นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ/ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาฯค่ะ 

มติที่ประชุม 
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือขึ้น/ มีสมาชิกยกมือ 
23 ท่าน 

-     สมาชิกท่านใดที่ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง /โปรดยกมือขึ้น/  
      ไมม่ีสมาชิกยกมือ 

-    สมาชิกท่านงดออกเสียง/ไม่มสีมาชิกยกมือ 

 
 

ที่ประชุม 
   มีมตอินุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ในหมวดค่าครภุัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 
 

 



 

 

๑๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานสวนสาธารณะ 
                         ห้วยม่วง กว้าง 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 174.00 เมตร  
                         งบประมาณ 9,500,000 บาท  
        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔ ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างสะพาน
สวนสาธารณะห้วยม่วง กว้าง 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 174.00 เมตร งบประมาณ   
9,500,000 บาท / เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา      ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชา เป็นผู้อ่านญัตติฯค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา     ศรีสว่าง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์     
จะขออนุมัติใช้ เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 
9,500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง ให้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน โดยมีการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยม่วง เพ่ือให้เป็นทางเชื่อมสำหรับ
เดินพักผ่อนและออกกำลังกาย ทำให้ภูมิทัศน์บริเวณห้วยม่วงสวยงามมากยิ่งขึ้น รายละเอียดดังนี้ 

- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามห้วยม่วง กว้าง 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 174.00 เมตร 
และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61      
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 



 

 

๑๘ 
 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว   
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
2564 จำนวน 253,672,313.90 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสาม
บาทเก้าสิบสตางค์) 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เป็นการบริการ
ชุมชนและสังคมให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้เงิน
สะสมเพ่ือดำเนิน โครงการก่อสร้างสะพานสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 9,500,000 บาท  ต่อสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีได้โปรดพิจารณาครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายคะ เชิญท่านจารึกค่ะ 
นายจารึก    หาพันนา       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจารึก   หาพันนา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            
เขตเลือกตั้งที่  3  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสวนสาธารณะห้วยม่วงนั้นเป็นสถานที่ ที่ประชากร         
เทศบาลนครอุบลราชธานี นั้น ทุกเพศทุกวัยใช้ในการออกกำลังกาย ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจทั้ง           
เช้า กลางวัน เย็น และสวนสาธารณะแห่งนี้  จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขุดลอกห้วยม่วง ทำเลน
ถนนคนเดิน ถนนจักรยาน และสนามกีฬาต่างๆ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ในส่วนตัวแล้วเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง  
ที่คณะบริหารมองเห็นความสำคัญ ของสวนสาธารณะแห่งนี้ ที่จะสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามและให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น แต่ในส่วนหนึ่งที่อยากจะขอฝ่ายบริหารเพ่ิมเติมถ้าในงบประมาณนี้ไม่ได้ ก็ขอใน
งบประมาณ หน้ าก็คื อ  ในสวนสาธารณ ะห้ วยม่ วงนั้ นยั งขาด อุปกรณ์ ออกกำลั งกายกลางแจ้ ง                    
ซึ่งทุกสวนสาธารณะส่วนมากเขาจะมี เช่น เครื่องปั่น เครื่องโยก เครื่องยก ออกกำลังกายต่างๆ ก็ขอฝากฝ่าย
บริหาร  ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้จัดสรรตรงส่วนนี้ด้วย ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ/ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาฯค่ะ  

มติที่ประชุม 
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานสวนสาธารณะ

ห้วยม่วง กว้าง 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 174.00 เมตร งบประมาณ 
9,500,000 บาท โปรดยกมือขึ้น มีสมาชิกยกมอื 23 ท่าน 

- สมาชิกท่ านใดไม่อนุมัติ ให้ ใช้ เงินสะสมเพ่ือดำเนิน โครงการก่อสร้างสะพาน
สวนสาธารณะห้วยม่วง กว้าง 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 174.00 เมตร 
งบประมาณ 9,500,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง/ไม่มสีมาชิกยกมือ 

 
 



 

 

๑๙ 
 

ที่ประชุม 
   มีมตอินุมัติให้ใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานสวนสาธารณะห้วยม่วง 

กว้าง 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 174.00 เมตร งบประมาณ 9,500,000 บาท 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
                         ทุ่งศรีเมือง (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
  - ก่อสร้างทางเดินเท้า และทาสีทางเดินเท้า ความยาวไม่น้อยกว่า 995.00 เมตร 
         หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร 
                   -  ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,270.00 ตารางเมตร 
          -  ก่อสร้างลานสเก็ตบอร์ดพร้อมเครื่องเล่น จำนวน 1 แห่ง  
          รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,100,000 บาท 
นางบัวหลวง   อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๕ ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรงุภูมิทัศน์
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง 
 - ก่อสร้างทางเดินเท้า และทาสีทางเดินเท้า ความยาวไม่น้อยกว่า 995.00 เมตร 
    หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร 
                 -  ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,270.00 ตารางเมตร 
        -  ก่อสร้างลานสเก็ตบอร์ดพร้อมเครื่องเล่น จำนวน 1 แห่ง  
  รวมงบประมาณ 6,100,000 บาท / เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา      ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองธรธรรม์ เป็นผู้อ่านญัตติฯค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองธรธรรม์ ค่ะ 
นายธรธรรม์    ชินโกมุท      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ
ขออนุมัติใช้ เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 
6,100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ให้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ก่อสร้างทางเดินเท้า และทาสีทางเดินเท้า ความยาวไม่น้อยกว่า 995.00 เมตร 
   หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร 
          - ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,270.00 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างลานสเก็ตบอร์ดพร้อมเครื่องเล่น จำนวน 1 แห่ง  
   และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 
 



 

 

๒๐ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61      
ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้ งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
2564 จำนวน 253,672,313.90 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสาม
บาทเก้าสิบสตางค์) 

เหตุผล 
 เพื่อให้การขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เป็นการ
บริการชุมชนและสังคมให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติ ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 
6,100,000 บาท ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญคะ / เชิญท่านวิรงรองค่ะ 
นางสาววิรงรอง     วิทยะ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววิรงรอง    วิทยะ            
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้ง 3 ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฝากไปยัง          
ฝ่ายผู้บริหารทุกท่าน ขอชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรพ้ืนที่สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองที่ได้ครอบคลุมและ
เล็งเห็น การใช้งานในพ้ืนที่โดยส่วนรวมของประชาชนเพราะกลุ่มเยาวชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการที่จะ
จัดสร้างลาน สเก็ตบอร์ดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันอยากฝากไปยังฝ่ายผู้บริหาร ในการ
ประชาสัมพันธ์รวมถึงการติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนั่นหมายถึงสวนสาธารณะทุกแห่ง ภายใต้ 



 

 

๒๑ 
 
การดูแลของเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็นห้วยม่วง ห้วยวังนอง ทุ่งบูรพา หรือสวนสาธารณะ
หนองบัวจากการลงพ้ืนที่พร้อมทั้งกับได้รับเรื่องร้องเรียนมายังมีกลุ่มประชาชนที่ยังไม่ให้ความร่วมมือตรงนี้
อยู่อยากนำเรียนท่านประธานฝากไปยังผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ขอบพระคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะท่านวิรงรอง สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมคะ/ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย 
ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาฯค่ะ 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
  ทุ่งศรีเมือง ก่อสร้างทางเดินเท้า และทาสีทางเดินเท้า ความยาวไม่น้อยกว่า 995.00 เมตร 
  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา  
  0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,270.00 ตารางเมตร ก่อสร้างลานสเก็ตบอร์ดพร้อม 
  เครื่องเล่น จำนวน 1 แห่ง รวมงบประมาณ 6,100,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/มีสมาชิก 

  ยกมือ 23 ท่าน 

- สมาชิกท่านใดที่ไม่อนุมัตใิห้ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ก่อสร้างทางเดินเท้า และทาสีทางเดินเท้า ความยาวไม่น้อย 
  กว่า 995.00 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร ก่อสร้างลาน 
  จอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,270.00 ตารางเมตร ก่อสร้าง 
  ลานสเก็ตบอร์ดพร้อมเครื่องเล่น จำนวน 1 แห่ง รวมงบประมาณ 6,100,000 บาท  
  โปรดยกมือขึ้น/  ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
-  มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง/ไม่มสีมาชิกยกมือ 

 
ที่ประชุม 
           มีมติอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง 
             - ก่อสร้างทางเดินเท้า และทาสีทางเดินเท้า ความยาวไม่น้อยกว่า 995.00 เมตร 
               หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร 
             - ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,270.00 ตารางเมตร 
             - ก่อสร้างลานสเก็ตบอร์ดพร้อมเครื่องเล่น จำนวน 1 แห่ง   
               รวมงบประมาณ 6,100,000 บาท 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬา 
      และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 7,300,000 บาท 

                       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๖ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างลาน

กีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 7,300,000 บาท /เชิญท่านนายกฯ
ค่ะ 



 

 

๒๒ 
 
นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชาเป็นผู้อ่านญัตติฯค่ะ 
 

  
 
 

            
 

 
 



 

 

๒๓ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

๒๔ 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา    ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนประท่านสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงค์       
จะขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะ
ห้วยม่วง งบประมาณ 7 ,300,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณสวนสาธารณะ     
ห้วยม่วง  ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
และก่อสร้างลานกีฬาประเภทต่างๆ รายละเอียดดังนี้ 

- ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 สนาม, 
  สนามเซปักตะกร้อ จำนวน 1 สนาม, สนามแบดมินตัน จำนวน 1 สนาม 
  ปรับปรุงสนามหญ้าพร้อมระบบรดน้ำ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  

   และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ   
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61      
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 

 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 
สิงหาคม 2564 จำนวน 253,672,313.90 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อย
สิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) 
 



 

 

๒๕ 
 

เหตุผล 
 

 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่เป็นการบริการ
ชุมชนและสังคมให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้เงิน
สะสมเพ่ือดำเนิน โครงการก่อสร้างลานกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 
7,300,000 บาท ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณา 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกท่านใดจะอภิปราย/ เชิญท่านเจษฏา ค่ะ 
ดร.เจษฏา       โควสุรัตน์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 ผมขอกล่าวชื่นชมฝ่ายบริหารที่มีวิสัยทัศน์ตรงนี้ครับ 
เนื่องจากสวนสาธารณะห้วยม่วงมีสนามฟุตซอล แต่สิ่งที่ขาดคือสนามบาสเกตบอล สนามแบตมินตัน 
โดยเฉพาะสนามเซปักตะกร้อ คือสามารถครอบคลุมกลุ่มคนได้มากขึ้น กลุ่มคนเล่นกีฬาอยากให้มีพ้ืนที่
เพ่ิมเติม ซึ่งมีพ้ืนที่จัดสรรซึ่งสวนสาธารณะห้วยม่วงเป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
เรื่อยๆ ในตรงนี้ทั้งวิวที่สวยสะท้อนน้ำในยามเช้าและยามเย็น ผมขอเรียนเพ่ิมเติมที่ท่านจารึก หาพันนา 
เรื่องอุปกรณ์กลางแจ้ง และอยากให้เพ่ิมเติมในส่วนของสนามเด็กเล่นนะครับ คืออยากให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อายุมากข้ึนครับ อย่างเช่นผู้สูงอายุสามารถเต้นแอโรบิก รำไทเก๊ก ได้ตามพ้ืนที่โล่งอยู่แล้ว  ก็จะมีเรื่องสนาม
เด็กเล่นที่อยากเน้นให้นิดหนึ่งด้วยครับขอบพระคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย/เรียนเชิญท่านวิรงรองค่ะ 
นางสาววิรงรอง   วิทยะ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววิรงรอง วิทยะ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3  ขอเรียนฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหาร เพ่ิมเติม
จากการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยม่วงแล้ว ขอเพ่ิมเติมเรื่องน้ำพุ เพ่ือเพ่ิมออกซิ เจนในน้ำในบริเวณ
สวนสาธารณะห้วยม่วงด้วยค่ะ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณค่ะ  
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ/เชิญท่านณัฐวุฒิค่ะ 
นายณัฐวุฒิ      ทองเถาว์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว์ สมาชิกสภาเทศบาล        
นครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 2  จากญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม จะเห็นว่ามีเรื่องที่เกี่ยวกับสวนสาธารณะ
ยี่สิบกว่าล้านบาท แต่เท่าที่ผมได้ดูรายละเอียด ก็อยากขอให้ท่านผู้บริหารช่วยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบความ
ปลอดภัย ซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้อย่างเช่น สวนสาธารณะบูรพาพ่ึงทำแล้วเสร็จใหม่ๆหมดเงินไป สิบกว่าล้าน
บาท แต่ผู้ใช้บริการบอกว่าไม่รู้สึกถึงความปลอดภัย เพราะว่าจะสังเกตได้ว่าตรงสนามตะกร้อจะมีวัยรุ่นไป 
เตะตะกร้อ เวลาปั่นจักรยานผ่านไปจะมีวัยรุ่นนั่งอยู่บนรั้ว นั้นทำให้มีความรู้สึกไม่ปลอดภัย ซึ่งในส่วน
งบประมาณที่เหลือ ที่เราจะลงไปขอท่านผู้บริหารช่วยเพ่ิมการดูแลให้ทั่วถึงกว่าเดิม เพ่ือความปลอดภัยของ
พ่ีน้องประชาชน เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้พ่ีน้องประชาชน ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าทุกคนประสบปัญหา
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ดังนั้นถ้าประชาชนมีสวนสาธารณะที่ดี มีเครื่องเล่นที่ดี มีความปลอดภัยที่ดี 
 



 

 

๒๖ 
 

ที่ท่านปลัดเคยเรียนว่ามีพนักงานมากกว่า 1,000 คน ช่วยดูแลสวนสาธารณะให้ดีให้เกิดความคุ้มค่าและดี
กว่าเดิม  
นางบัวหลวง        อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ /เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ต้องขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาฯ ในความคิดเห็นทางส่วนผู้บริหารจะรับไปพิจารณาและก็จะดำเนินการ เพ่ือให้เกิดผลดี
ที่สุด ในเทศบาลนครอุบลราชธานี ของเราในส่วนของความปลอดภัยต่างๆ ที่เราใช้งบประมาณที่เรามาทำ
เพ่ือให้ประโยชน์ เกิดความคุ้มค่า ยั่งยืน ที่สุดค่ะ/ขอบคุณค่ะ   
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาฯค่ะ  

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาและ   
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 7,300,000 บาท   
  โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือ ๒3 ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาและ   
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 7,300,000 บาท   
  โปรดยกมือ/ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗    “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  
และระบบระบายน้ำ ถนนอุปราช (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ – ถนนศรีณรงค์)                 
หนา 0.15 ม. กว้าง 2.10 - 4.10 ม. ยาว ๒๗๒.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม. งบประมาณ 4,05๐,๐00 บาท   

                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๗ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน 

ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนอุปราช (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ – ถนนศรีณรงค์) หนา 0.15 ม. กว้าง 2.10 
- 4.10 ม. ยาว ๒๗๒.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม. งบประมาณ 4,05๐,๐00 บาท /
เชิญท่านนายกฯค่ะ  
นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชาอ่านญัตติฯค่ะ 

ทีป่ระชุม   
         มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬา และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 7,300,000 บาท   



 

 

๒๗ 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
 

              
 
 

นายปรีชา    ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ      

ขออนุมัติใช้ เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนอุปราช             
(ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ – ถนนศรีณรงค์) งบประมาณ 4,050,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก การระบายน้ำไม่ทันเกิดการท่วมขัง ทำให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน การสัญจรไป-มาไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนนและระบบ
ระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้ 

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.10 - 4.10 เมตร ยาว 272.00 เมตร 
   หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร 
          - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร  
   พร้อมบ่อพักในผิวจราจรความยาวรวมไม่น้อยกว่า 272.00 เมตร  
   และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ   

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61  
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 



 

 

๒๘ 
 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด  

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี     สา
ธารณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
2564 จำนวน 253,672,313.90 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสาม
บาทเก้าสิบสตางค์) 

เหตุผล 
เพ่ือให้การขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ และแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือ
ดำเนิน โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนอุปราช (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์  –             
ถนนศรีณรงค์) งบประมาณ 4,050,000 บาท ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณา 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกท่านใดจะอภิปราย/เชิญท่านณัฐพัฒน์ค่ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์    ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์    
ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓  กระผมเห็นชอบด้วยที่จะปรับปรุงถนน
อุปราช ในการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนอุปราช เนื่องจากถนนอุปราชเป็นถนนสาย
หลักของนครอุบลราชธานี ประชาชนทุกชนชั้นต้องใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรตลอดถึงการจัดงานประเพณี
ต่างๆ ในแต่ละปี และการปรับปรุงระบบระบายน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากเหตุน้ำท่วมขังช่วง
บริเวณข้างทุ่งศรีเมืองตรงข้ามศาลแขวง ทำให้ระบบระบายน้ำดีขึ้นก็จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้      
ผมเห็นด้วยกับการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนอุปราช ขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ /สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายจะขอมติที่
ประชุมค่ะ 

 
 
 



 

 

๒๙ 
 

ที่ประชุม 
 -  สมาชิกท่านใดอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
                     และระบบ ระบายน้ำ ถนนอุปราช (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ – ถนนศรีณรงค์) หนา 0.15 ม.  
                     กว้าง 2.10 - 4.10 ม. ยาว ๒๗๒.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม.      

   งบประมาณ 4,05๐,๐00 บาท  โปรดยกมือ/มีสมาชิกยกมือ ๒2 ท่าน 
-  สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติใหใ้ช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 

                     และระบบ ระบายน้ำ ถนนอุปราช (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ – ถนนศรีณรงค์) หนา 0.15 ม.  
                     กว้าง 2.10 - 4.10 ม. ยาว ๒๗๒.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม. 

                        งบประมาณ 4,05๐,๐00 บาท  โปรดยกมือ/ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือ/ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
    และระบบระบายน้ำ ถนนสุปัฏน์  (ช่วงถนนศรีณรงค์ - ถนนเลียบแม่น้ำมูล) 
    หนา 0.20 ม. กว้าง 7.65 –12.65 ม. ยาว 500.00 ม.  
    หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,120.00 ตร.ม. งบประมาณ 11,100,000 บาท   

                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๘ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนสุปัฏน์  (ช่วงถนนศรีณรงค์  - ถนนเลียบแม่น้ำมูล) หนา 0.20 ม.      
กว้าง 7.65 – 12.65 ม. ยาว 500.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  5,120.00 ตร.ม. งบประมาณ 
11,100,000 บาท/เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองธรธรรม์อ่านญัตติฯค่ะ  
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านธรธรรม์ค่ะ 
 
 

 
 

ทีป่ระชุม   
      มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ 

ถนนอุปราช (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ – ถนนศรีณรงค์) หนา 0.15 ม.  กว้าง 2.10 - 4.10 ม.  
ยาว ๒๗๒.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม.  งบประมาณ 4,05๐,๐00 บาท 



 

 

๓๐ 
 
 

 
  

นายธรธรรม์     ชินโกมุท    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขอ

อนุ มั ติ ใช้ เงินสะสม เพ่ื อดำเนิ น โครงการปรับปรุ งถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ ำถนนสุปั ฏน์                      
(ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบแม่น้ำมูล) งบประมาณ 11,100,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก การระบายน้ำไม่ทันเกิดการท่วมขัง ทำให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน การสัญจรไป-มาไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนนและระบบ
ระบายนำ้ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้ 
 

- ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 7.65 - 12.65 เมตร ยาว 500.00เมตร 
   หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,120.00 ตารางเมตร 
          - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร  
   พร้อมบ่อพักในผิวจราจรความยาวรวมไม่น้อยกว่า 467.00 เมตร 
   และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61     
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง 
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



 

 

๓๑ 
 

หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึน้ 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 

 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
2564 จำนวน 253,672,313.90 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสาม
บาทเก้าสิบสตางค์) 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือ
ดำเนิน  โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์ (ช่วงถนนศรีณรงค์ – ถนนเลียบ    
แม่น้ำมูล) งบประมาณ 11,100,000 บาท ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณา 
นางบวัหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกท่านใดจะอภิปราย/ เชิญท่านภคพลค่ะ 
นายภคพล       คูณผล         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภคพล  คูณผล 
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๓  ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับถนนและคลอง
ระบายน้ำ  เพราะว่าตรงจุดรอบทุ่งศรีเมืองเมื่อฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ผมหวังว่าคลองนี้จะ
ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และขอบคุณแทนประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯที่ฝ่ายบริหารได้ เล็งเห็น
ความเดือดร้อนตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ  
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ /มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม/ เชิญค่ะ / ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาฯค่ะ 
 
 
 

 



 

 

๓๒ 
 

ที่ประชุม 
-    สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. 

                       และระบบระบายน้ำ ถนนสุปัฏน์  (ช่วงถนนศรีณรงค์  - ถนนเลียบแม่น้ำมูล) 
                       หนา 0.20 ม. กว้าง 7.65 –12.65 ม. ยาว 500.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

                         5,120.00 ตร.ม. งบประมาณ 11,100,000 บาท / โปรดยกมือ/มีสมาชิก 
                         ยกมือ ๒2  ท่าน 

-   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.       
    และระบบระบายน้ำ ถนนสุปัฏน์  (ช่วงถนนศรีณรงค์  - ถนนเลียบแม่น้ำมูล) 

       หนา 0.20 ม. กว้าง 7.65 –12.65 ม. ยาว 500.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
    5,120.00 ตร.ม. งบประมาณ 11,100,000 บาท  / โปรดยกมือ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือ/ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 
 
 
 
 

 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราช 
พักการประชุมฯ 15 นาทีค่ะ 

*****พักเวลา ๑๑.๐๕น.***** 
*****เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.***** 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และ    
                           ระบบระบายน้ำ ซอยพรหมเทพ ๗ (ข้างบ้านเลขที่ ๒๕๕) หนา 0.15 ม.  
                           กว้าง 3.50 - 5.00 ม. ยาว 73.00 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3๒0.00 ตร.ม.  
                           งบประมาณ 500,000 บาท  

       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 

 นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔.๙  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง
ถนนค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยพรหมเทพ ๗ (ข้างบ้านเลขที่ ๒๕๕) หนา 0.15 ม. กว้าง 3.50 - 
5.00 ม. ยาว 73.00 ม. หรือรวมพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 3๒0.00 ตร.ม. งบประมาณ 500,000 บาท       
เรียนเชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ขอมอบให้ท่านรองธรธรรม์ อ่านญัตติค่ะ 

 

ทีป่ระชุม   
 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล.และระบบ
ระบายน้ำ ถนนสุปัฏน์  (ช่วงถนนศรีณรงค์  - ถนนเลียบแม่น้ำมูล) หนา 0.20 ม. กว้าง 7.65 –12.65 ม. 
ยาว 500.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  5,120.00 ตร.ม. งบประมาณ 11,100,000 บาท   



 

 

๓๓ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองธรธรรม์ค่ะ 
นายธรธรรม์     ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือ
ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยพรหมเทพ 7 (ข้างบ้านเลขท่ี 255)         
ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้ เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน     
ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำซอยพรหมเทพ 7  (ข้างบ้านเลขที่ 255) งบประมาณ 500,000 บาท         
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้ำที่ไม่สามารถระบาย
น้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก การระบายน้ำไม่ทันเกิดการท่วมขัง   
ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การสัญจรไป-มาไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ จึงจำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้ 
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 3.50 – 5.00 ม. ยาว 73.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า
320.00 ตร.ม. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 79.00 ม. และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น   
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมี
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวน 253,672,313.90 
บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์)เหตุผล เพ่ือให้การ
ขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนิน  โครงการ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำซอยพรหมเทพ 7 (ข้างบ้านเลขที่ 255) งบประมาณ 500,000 
บาท ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพจิารณา 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / เชิญท่านวิรงรอง   
 



 

 

๓๔ 
 
นางสาววิรงรอง    วิทยะ       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววิรงรอง วิทยะ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหาร อยากทราบ 
ระยะเวลาการดำเนินของโครงการนี้ ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าซอยนี้จะเป็นซอยที่ค่อนข้างเล็กๆและน่าจะมี
ประมาณ 10 กว่าหลังคาเรือน เป็นทางเข้าออกทางเดียว อยากเรียนถามระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
ว่าเราจะใช้เวลานานแค่ไหนคะ / ขอบคุณค่ะ  
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม        นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชา เป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา      ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการนี้เป็นโครงการเชื่อมระหว่าง        
ถนนพรหมเทพ ไปเชื่อมกับเขื่อนถนนริมแม่น้ำมูลระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 6 เดือนหลังจากทำสัญญา 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม 

  -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน 
      ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยพรหมเทพ ๗ (ข้างบ้านเลขที่ ๒๕๕) หนา 0.15 ม.  
     กว้าง 3.50 - 5.00 ม. ยาว 73.00 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3๒0.00 ตร.ม.  
     งบประมาณ 500,000 บาท   / โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ 23 ท่าน 
  -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน 
              ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยพรหมเทพ ๗ (ข้างบ้านเลขท่ี ๒๕๕) หนา 0.15 ม.  
     กว้าง 3.50 - 5.00 ม. ยาว 73.00 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3๒0.00 ตร.ม.  
     งบประมาณ 500,000 บาท  / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
  -  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

 
 
 

ทีป่ระชุม   
 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง ถนนค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ 
ซอยพรหมเทพ ๗ (ข้างบ้านเลขที่ ๒๕๕) หนา 0.15 ม. กว้าง 3.50 - 5.00 ม. ยาว 73.00 ม. หรือรวม
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3๒0.00 ตร.ม. งบประมาณ 500,000 บาท 

 

 
 
 
 
 



 

 

๓๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และ 
                              ระบบระบายน้ำถนนอุปลีสาน  (ช่วงถนนแจ้งสนิท – ถนนชยางกูร)   
                              หนา 0.15 ม. กว้าง 2.60 - 3.40 ม. ยาว 614.00 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่ 
                              น้อยกว่า 1,665.00 ตร.ม. งบประมาณ 4,850,000บาท 

                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำถนนอุปลีสาน  (ช่วงถนนแจ้งสนิท – ถนนชยางกูร)  หนา0.15 ม.      
กว้าง 2.60 - 3.40 ม. ยาว 614.00 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,665.00 ตร.ม. งบประมาณ 
4,850,000บาท /เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา      ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชา เป็นผู้อ่านญัตติฯค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา      ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนิน
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนอุปลีสาน  (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร)
หลักการ ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร) งบประมาณ 
4,850,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้ำ
ที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก การระบายน้ำไม่ทัน
เกิดการท่วมขัง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การสัญจรไป -มาไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้     
จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.60 - 3.40 เมตร ยาว 614.00 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,665.00 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
ในผิวจราจรความยาวรวมไม่น้อยกว่า 614.00 เมตร และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 ข้อ89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 



 

 

๓๖ 
 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี
มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564  จำนวน 253,672,313.90 
บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) เหตุผล เพ่ือให้การ
ขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร) งบประมาณ 
4,850,000 บาท ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณา 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม 

 -   สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
              และระบบ ระบายน้ำถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท – ถนนชยางกูร) หนา 0.15 ม.  

                      กว้าง 2.60 - 3.40 ม. ยาว 614.00 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,665.00 ตร.ม.                          
      งบประมาณ 4,850,000บาท / โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ 23 ท่าน                      

  -   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุ งถนน ค.ส.ล.                 
     และระบบ ระบายน้ำถนนอุปลีสาน   (ช่วงถนนแจ้งสนิท – ถนนชยางกูร)  หนา 0.15 ม.  

กว้าง 2.60 - 3.40 ม. ยาว 614.00 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,665.00 ตร.ม.                                        
งบประมาณ  4,850,000บาท / โปรดยกมือ /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

  -   สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

 
ทีป่ระชุม   

       มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. และระบบ ระบายน้ำ
ถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท – ถนนชยางกูร) หนา 0.15 ม. กว้าง 2.60 - 3.40 ม. ยาว 614.00 ม. 
หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,665.00 ตร.ม.   งบประมาณ 4,850,000บาท 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล.และ 
                            ระบบระบายน้ำ ถนนชยางกูร  (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ – ถนนอุปลีสาน)   
                            หนา 0.20 ม. กว้าง 3.๘๕ ม. ยาว 505.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า                       
                            ๓,๒๑๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๙,๔๐๐,000 บาท 

(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 
 



 

 

๓๗ 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง
ถนนค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ถนนชยางกูร  (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ – ถนนอุปลีสาน)  หนา0.20 ม. 
กว้าง 3.๘๕ ม. ยาว 505.00 ม.  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๙,๔๐๐,000 
บาท / เชิญท่านนายกฯค่ะ  
นางสาวพิศทยา      ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชา เป็นผู้อ่านญัตติฯค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา      ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนิน
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร (ช่วงซอยชยางกูร 2.1 - ถนนอุปลีสาน) 
ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน    
ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนชยางกูร  (ช่วงซอยชยางกูร 2.1 - ถนนอุปลีสาน) งบประมาณ 
9,400,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้ำ
ที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก การระบายน้ำ      
ไม่ทันเกิดการท่วมขัง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การสัญจรไป-มาไม่สะดวกและอาจเกิดอันตราย
ได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้  ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 3.85 - 6.50 เมตร ยาว 
505.00 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,210.00 ตารางเมตร พร้อมคืนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ รวมไม่น้อยกว่า 3 ,210.00  ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.            
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักในผิวจราจรความยาวรวมไม่น้อยกว่า 505.00 เมตร 
และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
          (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ 

 



 

 

๓๘ 
 
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี
มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวน 253,672,313.90 
บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) เพ่ือให้การขอ
อนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนชยางกูร (ช่วงซอยชยางกูร 2.1 - ถนนอุปลีสาน) งบประมาณ  
9,400,000 บาท ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณา 
 

     
 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกค่ะ/ เชิญท่านวิจิตร           
นายวิจิตร        ไขแสง      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิจิตร  ไขแสง  สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ 1 ถ้าตามแผนการใช้จ่ายประมาณปี พ.ศ.๒๕65 ที่จะทำถนน
แล้วก็ท่อระบายน้ำระหว่างซอยชยางกูร 2.1 ถึงถนนอุปลีสานผมเห็นว่าน่าจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์
ประชาชนชาวอุบลราชธานีครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ  
มตทิี่ประชุม 
  -   สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล.และ 
      ระบบระบายน้ำ ถนนชยางกูร  (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ – ถนนอุปลีสาน) หนา 0.20 ม.  
                         กว้าง 3.๘๕ ม. ยาว 505.00ม.  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๐.๐๐ ตร.ม.  
                        งบประมาณ ๙,๔๐๐,000 บาท / โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ 23 ท่าน   



 

 

๓๙ 
 

-  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล.และ 
   ระบบระบายน้ำ ถนนชยางกูร  (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ – ถนนอุปลีสาน) หนา 0.20 ม.  

                        กว้าง 3.๘๕ ม. ยาว 505.00ม.  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๐.๐๐ ตร.ม.  
                        งบประมาณ ๙,๔๐๐,000 บาท / โปรดยกมือ / ไมม่ีสมาชิกยกมือ 
           -  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 
ทีป่ระชุม   
          มีมตเิห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบ 
ระบายน้ำ ถนนชยางกูร  (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ – ถนนอุปลีสาน) หนา 0.20 ม. กว้าง 3.๘๕ ม. 
 ยาว 505.00ม.  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๙,๔๐๐,000 บาท 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และ 
         ระบบระบายน้ำ ถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนบูรพาใน – ถนนบูรพานอก)  
                           หนา 0.20 ม. กว้าง 4.00 -7.00 ม. ยาว 495.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย 
                           กว่า 2,570.00 ตร.ม. งบประมาณ 12,500,000 บาท 

                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง
ถนนค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนบูรพาใน – ถนนบูรพานอก) หนา 0.20 ม.    
กว้าง 4.00 -7.00 ม. ยาว 495.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2 ,570.00 ตร.ม. งบประมาณ 
12,500,000 บาท / เชิญท่านนายกฯคะ 
นางสาวพิศทยา      ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองพงษ์ศักดิ์ เป็นผู้อ่านญัตติฯค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนิน
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสรรพสิทธิ์   (ช่วงถนนบูรพาใน - ถนนบูรพานอก) 

หลักการ 
 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนบูรพาใน - ถนนบูรพานอก) งบประมาณ 
12,500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีระบบระบาย
น้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก การระบายน้ำ  
ไม่ทันเกิดการท่วมขัง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การสัญจรไป-มาไม่สะดวกและอาจเกิดอันตราย
ได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเ ร็วและ                 
มีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้ 



 

 

๔๐ 
 
 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 4.00 – 7.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร หรือพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 2,570.00 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร พร้อมบ่อพักในผิว
จราจรความยาวรวมไม่น้อยกว่า 490.00 เมตร  และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังตอ่ไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมี
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวน 253,672,313.90 
บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) เหตุผลเพ่ือให้การ
ขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนบูรพาใน-ถนนบูรพานอก) งบประมาณ 
12,500,000 บาท ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกค่ะ/ เชิญท่านวงศกร 
นายวงศกร บุญดาว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เรียนประธานสภาฯที่ เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวงศกร บุญดาว      
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ 4 ก่อนอ่ืนก็ขอชื่นชมท่านนายกและฝ่ายบริหารที่
มองเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนนะครับที่เกิดจากการน้ำท่วมขังเช่นถนนสรรพสิทธิ์ผมอยากฝาก
ท่านประธานส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารในขณะก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเขาจะมาสร้างอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยตรวจสอบเรื่องระดับระดับคลองเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการนี้เพ่ือให้แก้ปัญหา      
น้ำท่วมขังเช่นถนนสรรพสิทธิ์หน้าโรงพยาบาลใหญ่ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ขอบคุณครับ 

 
 



 

 

 
๔๒ 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม 

-   สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล.และ 
    ระบบระบบระบายน้ำ  ถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนบูรพาใน – ถนนบูรพานอก)  
    หนา 0.20 ม. กว้าง 4.00 -7.00 ม. ยาว 495.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า     
    2,570.00 ตร.ม. งบประมาณ 12,500,000 บาท / โปรดยกมือ / มีสมาชิก 
    ยกมือ 23 ท่าน                    

  -   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล.และ 
                      ระบบระบบระบายน้ำ  ถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนบูรพาใน – ถนนบูรพานอก)  
                      หนา 0.20 ม. กว้าง 4.00 -7.00 ม. ยาว 495.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
                      2,570.00 ตร.ม. งบประมาณ 12,500,000 บาท / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
  -    สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มี 
 
ทีป่ระชุม   

มีมตเิห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล.และระบบระบาย 
ระบบระบบระบายน้ำ  ถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนบูรพาใน – ถนนบูรพานอก) หนา 0.20 ม. กว้าง 4.00 - 
7.00 ม. ยาว 495.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,570.00 ตร.ม. งบประมาณ 12,500,000 บาท 
  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. และ 
                             ระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ ๑๑ (ช่วงถนนสุขาสงเคราะห์ –  
                             สวนสาธารณะหนองฮาง) กว้าง 4.00 - 6.65 ม. ยาว 554.00 ม. หรือพ้ืนที่ 
                             รวมไม่น้อยกว่า 2,8๐๐.00 ตร.ม.  งบประมาณ 3,660,000 บาท 

                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ ๑๑ (ช่วงถนนสุขาสงเคราะห์ – สวนสาธารณะหนอง
ฮาง)กว้าง4.00 - 6.65 ม. ยาว 554.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2 ,8๐๐.00 ตร.ม. งบประมาณ 
3,660,000 บาท / เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา      ไชยสงคราม    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ท่านรองพงษ์ศักดิ์ เป็นผู้อ่านญัตติฯค่ะ 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
 
 



 

 

๔๓ 
 
นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนิน
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงถนนสุขาสงเคราะห์ – 
สวนสาธารณะหนองฮาง)   
 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์  11 (ช่วงถนนสุขาสงเคราะห์  – 
สวนสาธารณะหนองฮาง)งบประมาณ 3,660,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มี
ปริมาณน้ำจำนวนมาก การระบายน้ำไม่ทันเกิดการท่วมขัง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การสัญจร
ไป-มาไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ให้สามารถ
ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้  รื้อถอนผิวถนน ค.ส.ล.เดิม พร้อมก่อสร้าง
ถนน หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00  – 6.65 เมตร ยาว 554.00 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,800.00 ตารางเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักใน 
ผิวจราจรความยาวรวมไม่น้อยกว่า 370.00 เมตร  และอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมี
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวน 253,672,313.90 
บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) เหตุผลเพ่ือให้การ
ขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือดำเนิน 
โครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงถนนสุขาสงเคราะห์ – 
สวนสาธารณะหนองฮาง) งบประมาณ 3,660,000 บาท ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพ่ือโปรด
พิจารณา 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกค่ะ/ เชิญท่านวิเศษ                  



 

 

๔๔ 
 
นายวิเศษ       ปากหวาน        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   กระผมนายวิเศษ ปากหวาน สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ ๑ ถนนเส้นนี้ผมเห็นตั้งแต่ผมเกิด เป็นถนนทางเดินและก็มี
เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการติดไฟถนนส่องสว่าง ประชาชนก็ดีใจที่เห็นทางเทศบาลนครอุบล
นั้นให้ความสำคัญและความปลอดภัยของประชาชน เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเลี่ยงจากถนนเลี่ยงเมืองเข้ามา
ในเมืองได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะถ้าเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายไปผ่านวัดบ้านนาควายแล้วเรียบกองบิน 21 ไปจะ
ไปออกที่เกือบจะถึงสี่แยก Toyota หรือถ้าใครมีบัตรผ่านกองบิน 21 เข้ากองบิน 21  ออกหน้ากองบิน 21 
รวดเร็วยิ่งขึ้น  เพราะฉะนั้นในครั้งนี้ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซึ่งนำโดยท่านนายกเทศมนตรี            
พิศทยา ไชยสงคราม และท่านรองนายกรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการได้เล็งเห็นความสำคัญของการเดินทาง
ของประชาชนได้อย่างยิ่งนั้น ต้องขอขอบคุณแทนประชาชนและก็อยากจะขอเพ่ิมเติม  ถ้ามีแล้วก็ดี           
ก็คือเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่อาจจะมีไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของจราจรซักเท่าไหร่ มีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานี่ผมกลัว
จะไม่มีอะไรที่จะมามาดูกัน อยากให้มีการติดกล้องวงจรปิดถ้ามีแล้วก็ดีไปครับ ขอบคุณครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๔๕ 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาฯค่ะ 
มติที่ประชุม 

  -   สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และ 
      ระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ ๑๑ (ช่วงถนนสุขาสงเคราะห์– สวนสาธารณะ 
                      หนองฮาง)  กว้าง 4.00 - 6.65 ม. ยาว 554.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
                      2,8๐๐.00 ตร.ม.  งบประมาณ 3,660,000 บาท / โปรดยกมือ / มีสมาชิก 
                      ยกมือ 23 ท่าน                    
  -   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และ       
         ระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ ๑๑ (ช่วงถนนสุขาสงเคราะห์– สวนสาธารณะ 
                      หนองฮาง) กว้าง 4.00 - 6.65 ม. ยาว 554.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
                      2,8๐๐.00 ตร.ม. งบประมาณ 3,660,000 บาท / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
  -   สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 
ทีป่ระชุม   
        มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และ ระบบระบายน้ำ 
ซอยสุขาสงเคราะห์ ๑๑ (ช่วงถนนสุขาสงเคราะห์– สวนสาธารณะหนองฮาง)  กว้าง 4.00 - 6.65 ม.     
ยาว 554.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  2,8๐๐.00 ตร.ม. งบประมาณ 3,660,000 บาท  

 
 
 

ระเบียบวาระที ่๔.๑๔ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณ
ตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่) ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว 
๓๖.๐๐ หรือพื้นที่รวมที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ 
๘๐๐,๐๐๐ บาท 

   (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง
พ้ืนที่บริเวณตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่) ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๓๖.๐๐ หรือพ้ืนที่รวมที่ไม่น้อย
กว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
(สำนักช่าง) เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอมอบให้ท่านธรธรรม์  
อ่านญัตติฯค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองธรธรรม์ค่ะ 

 



 

 

๔๖ 
 
นายธรธรรม์   ชินโกมุท    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์จะขอ
อนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณตลาดสด ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 
งบประมาณ 800,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ค้าขายบริเวณตลาดสด (ด้านทิศ
ตะวันออก) ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่
ไปจับจ่ายซื้อของที่ ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) รายละเอียดดังนี้ 

- ก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนที่ค้าขายบริเวณตลาดสด (ด้านทิศตะวันออก) 
  ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า540.00 ตารางเมตร 
  พร้อมก่อสร้างห้องร้านค้า จำนวน 18 ห้องและอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ       
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามที่กฎหมายกำหนด  
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว   
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
2564 จำนวน 253,672,313.90 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสาม
บาทเก้าสิบสตางค์) 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การขออนุมัติใช้เงินสะสมเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เป็นการบริการ
ชุมชนสังคมและเพ่ิมพูนรายได้ให้กับเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงิน
สะสมเพ่ือดำเนิน โครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณตลาดสด ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) งบประมาณ 
800,000 บาท    ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือโปรดพิจารณา 
 



 

 

๔๗ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญท่านวิรงรองค่ะ 
นางสาววิรงรอง  วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววิรงรอง  วิทยะ  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังผู้ บริหารว่า
หลังจากมีการอนุมัติโครงการปรับปรุงพื้นที่ตลาดสดแล้วนั้น จะสามารถดำเนินโครงการนี้ได้เมื่อใดค่ะ  
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา  ศรีสว่าง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ โครงการนี้เป็นโครงการใช้จ่ายเงินสะสม เมื่อสภาฯอนุมัติแล้วทาง
เทศบาลฯก็จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะทำสัญญาได้น่าจะ ๑ – ๒ เดือน โครงการน่าจะไม่ถึง ๖ เดือน
จะแล้วเสร็จครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ / ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุม 
                    -  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดสด 
                เทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่) ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๓๖.๐๐ หรือพ้ืนที่รวมที่ไม่น้อยกว่า  
                ๕๔๐.๐๐ ตร.ม.งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท/โปรดยกมือขึ้น /มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
                    -  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดสด 
                เทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่) ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๓๖.๐๐ หรือพ้ืนที่รวมที่ไม่น้อยกว่า  
                ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท / โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
            -  สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
 

ที่ประชุม  
            มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาล ๓ 

(ตลาดใหญ่) ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๓๖.๐๐ หรือพ้ืนที่รวมที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. 
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
 

 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                           งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระแรก “ขั้นรับหลักการ” (เสนอโดยนายกเทศมนตรี 
                            นครอุบลราชธานี) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระแรก “ขั้นรับหลักการ” เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติตามความใน 



 

 

๔๘ 
 
มาตรา ๖2 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ไม่เกิน 730,000,0๐๐ บาท และตั้งประมาณการ
รายจ่ายทั่วไปไว้ไม่เกิน 730,000,0๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  (สถานธนานุบาล)             
ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ไม่ เกิน  36,621,๐๐๐ บาท และตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ไม่ เกิน 
24,503,300 บาท  

เหตุผล 
 เพ่ือเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้ใช้เป็นหลักในการบริหารงานของเทศบาลตามนโยบาย         
ที่ฝ่ายบริหารได้แถลงต่อสภาเทศบาลไว้ และจะได้ใช้จ่ายงบประมาณไปดำเนินการตามโครงการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  เพ่ือโปรดพิจารณา 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯอ่านคำแถลงค่ะ 

นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
คำแถลง 

ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
------------------ 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

 สถานะการคลัง 
 ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เทศบาลนครอุบลราชธานีมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

 - เงินฝากธนาคาร  จำนวน 1,184,579,970.77 บาท 
  - เงินสะสม  จำนวน  261,626,785.14 บาท 
  - เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 486,515,802.01 บาท 
  - รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน    5 โครงการ  
                       รวม 7,382,100.00 บาท 
  - รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 16 โครงการ 

                รวม 25,910,100.00 บาท 



 

 

๔๙ 
 
  การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2563  
  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีรายรับทั้งสิ้น จำนวน 786,353,776.39 บาท ประกอบด้วย 
  1. รายได้ที่จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให้ 395,957,028.86 บาท 
  2. เงินอุดหนุนทั่วไป           348,367,861.00 บาท 
  3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             42,028,886.53 บาท 
  และมีรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 784,269,345.06 ประกอบด้วย 
  1. งบกลาง 137,533,828.28 บาท 
  2. งบบุคลากร 271,856,906.60 บาท 
  3. งบดำเนินงาน 188,909,901.37 บาท 
  4. งบลงทุน 86,303,628.00 บาท 
  5. งบรายจ่ายอื่น 100,000.00 บาท 
  6. งบเงินอุดหนุน 99,565,080.81 บาท 

 กิจการสถานธนานุบาล  

 สถานธนานุบาลที่ 1 

  ปี งบประมาณ   พ .ศ . 2563 มี รายรับ จริ ง 18 ,2 85 ,16 3 .04  บ าท  รายจ่ ายจริ ง 
11,484,642.31 บาท 

  1. เงินกู้จากธนาคาร/อื่นๆ  20,000,000.00 บาท 
  2. กำไรสะสม  6,778,702.76 บาท 
  3. เงินฝากธนาคาร  65,315,228.39 บาท 
  4. ทรัพย์รับจำนำ  71,475,740.00 บาท 
 สถานธนานุบาลที่ 2 
  ปี งบ ป ระม าณ   พ .ศ .  2563 มี ร าย รั บ จ ริ ง  12,815,790.69 บ าท  ร าย จ่ า ย จ ริ ง 
7,821,345.78 บาท 

  1. เงินกู้จากธนาคาร/อื่นๆ  91,000,000.00 บาท 
  2. กำไรสะสม  4,924,337.60 บาท 
  3. เงินฝากธนาคาร  33,807.95 บาท 
  4. ทรัพย์รับจำนำ  55,625,400.00 บาท 

 การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ตั้งประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 ประมาณการรายรับ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ จำนวน 730,000,000 บาท ลดลง
กว่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ซึ่งประมาณการไว้ 799,500,000 บาท ลดลงจำนวน 69,500,000 
บาท เนื่องจากคาดการณ์ว่าในปี 2565  จะจัดเก็บภาษีได้น้อยลง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากประกาศพระราช
กฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 ต่อเนื่องถึง    ปี 2564 ให้จัดเก็บภาษีเพียง 10% โดย
ปรับลดถึง 90% ทำให้มีการจัดเก็บภาษีได้น้อยลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 

 

๕๐ 

 

 1. รายได้ท่ีจัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให้     386,230,500.00 บาท 
          2. เงินอุดหนุนทั่วไป                                343,769,500.00 บาท 

และมีประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 730,000,000 บาท ประกอบด้วย   
 1. งบกลาง    189,296,000.00 บาท 
 2. งบบุคลากร      332,233,200.00 บาท 
 3. งบดำเนินงาน    157,621,400.00 บาท 
 4. งบลงทุน       4,968,100.00 บาท 
 5. งบรายจ่ายอื่น     10,000.00 บาท 
 6. งบเงินอุดหนุน          45,871,300.00 บาท 

         รายละเอียดทั้งหมดนี้ปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จึงขอเสนอ
ร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล                
นครอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ขอบคุณค่ะ เชิญท่านณัฐวุฒิค่ะ 
นายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายณัฐวุฒิ  ทองเถาว์  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ กระผมขอเสนอให้มีการพักการประชุมก่อนแล้วค่อย
อภิปรายในภาคบ่ายอีกทีเนื่องจากว่าเป็นงบประมาณที่มีจำนวนมาก เพ่ือท่านสมาชิกจะได้มีการอภิปรายอย่าง
หลากหลาย กราบขอบพระคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณค่ะ ดิฉันขอพักการประชุม ๑ ชั่วโมง ให้มีการเริ่มประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๓.๒๐ น.  
 

**พักการประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. – ๑๓.๒๐ น.** 
**เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.** 

 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดิฉันขอเริ่มการประชุมต่อไป เชิญท่านสมาชิกค่ะ 
นางสาววรรณรัตน์  จิรัตน์ประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววรรณรัตน์          
จิรัตน์ประภา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ ดิฉันอยากสอบถามในหน้า 5 – 7    
กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป 00111 ตัวนี้คือกองใหม่ที่เราจัดตั้งขึ้นมาหรือว่าอย่างไร เพราะใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่มีงบประมาณตรงส่วนนี้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรง เกียรติทุกท่าน ดิฉันขอมอบให้ท่าน
ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 



 

 

๕๑ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญค่ะ 
นายอัมพล  ทองพุ  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้
เป็นระเบียบวาระในการพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง
สำคัญที่สุดในการพิจารณาของสภาฯในแต่ละปี ซึ่งผมคิดว่าร่างเทศบัญญัติที่ทำขึ้นมานั้น ผมเองในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำตรงนี้ ก็ได้พยายามจัดทำร่างเทศบัญญัติให้มี
ความครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการบริการพ่ีน้องประชาชน ซึ่งจะเห็นว่าจากร่างที่ท่านได้ดูนั้นก็จะเห็นว่า
ประมาณการรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น เราประมาณการรายรับไว้ทั้งหมด 730,000,000 บาท 
และประมาณการรายจ่ายเป็นยอดเดียวกัน ถ้าดูเปรียบเทียบกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี        
พ.ศ.2564 เราประมาณการรายรับไว้ 799,500,000 บาท หลังจากท่ีเราใช้มาแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม     
พ.ศ.2563 จนปัจจุบันนี้เราประมาณการรายรับไว้ ดูแล้วรายรับที่เข้ามาจริงๆนั้นน่าจะขาดอยู่ประมาณร้อยล้าน
บาท ฉะนั้นในปี พ.ศ.2565 ทางผู้บริหารจึงให้มีการปรับลดลงมาเหลือ 730,000,000 บาท ซึ่งภาษีที่ขาดตัว
หลักๆก็คือภาษีโรงเรือนและที่ดินเดิม ปัจจุบันนี้เรียกว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรัฐบาลให้เราจัดเก็บได้
เพียงร้อยละ ๑๐ ซึ่งรายได้มันขาดหายไปและภาษีตัวอ่ืนๆก็ขาดหายไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นปีนี้รายได้จะลดลง
ประมาณหนึ่งร้อยล้านบาท แต่ถึงอย่างไรก็ตามในอนาคตก็ไม่รู้ว่าทางรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณที่ขาดหายไป
ได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นทางเราจึงต้องรัดเข็มขัดไว้ก่อน และที่ทางท่านสมาชิกสอบถามมาเรื่องกองการเจ้าหน้าที่
นั้นซึ่งส่วนกลางได้มีประกาศให้เทศบาลนคร มีกองการเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้นมา ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 
จังหวัด และได้มีการจัดตั้งกองตรงนี้ขึ้นมา เดิมงานการเจ้าหน้าที่จะอยู่ที่สำนักปลัดเทศบาลส่วนหนึ่ง และจะอยู่
ที่สำนักการศึกษาอีกส่วนหนึ่ง แต่หลังจากมีกองนี้ขึ้นมาเราก็เอาบุคลากรที่เคยทำงานอยู่สำนักปลัดเทศบาลกับ
สำนักการศึกษาไปรวมกันไว้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฉะนั้นกองการเจ้าหน้าที่จะเป็นส่วนราชการหนึ่งตั้งขึ้นมาใหม่ 
เพราะฉะนั้นงบประมาณตรงนี้ก็เลยไปตั้งที่กองการเจ้าหน้าที่ก็จะเห็นรายการพวกนี้ขึ้นมาใหม่ แต่กองอ่ืนก็จะ
ลดลง และอยากจะนำเรียนเรื่องโครงสร้างสักเล็กน้อยว่ามีการแก้ไขโดยเฉพาะชื่อ อย่ างเช่น สำนักการช่าง 
เปลี่ยนเป็น สำนักช่าง , สำนักการคลัง เปลี่ยนเป็น สำนักคลัง, กองวิชาการและแผนงาน เปลี่ยนเป็น            
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นี่คือโครงสร้างใหม่ครับ จึงขออนุญาตนำเรียนให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ / ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม 

  - สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                     พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวาระแรก “ขั้นรับหลักการ” โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน  

  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
                    พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวาระแรก “ขั้นรับหลักการ” โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  
  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 

ที่ประชุม 
              มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕   
ในวาระแรก “ขั้นรับหลักการ” 



 

 

๕๒ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเมื่อมีการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติแล้ว ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น เพราะฉะนั้นสมาชิก
ท่านใดจะเสนอ เชิญเสนอค่ะ เชิญท่านสุรางค์ ค่ะ 
นางสุรางค์    พรหมประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่ านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน  ดิฉันนางสุรางค์             
พรหมประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๔  ดิฉันขอเสนอยื่นคำแปรญัตติ 
กำหนด ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และพิจารณาคำแปรญัตติพร้อมสรุปคำ
แปรญัตติ ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ขอผู้รับรองค่ะ / มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ / สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีก็เสนอ
ให้คำแปรญัตติ ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และพิจารณาคำแปรญัตติพร้อม
สรุปคำแปรญัตติ ๗ วัน ตั้งแต่วันที่  ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่  ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔         
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ท่านใดจะยื่นคำแปรญัตติขอให้
ท่านยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ มี ๗ ท่าน คือ ท่านณัฐวุฒิ  ทองเถาว์ เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ  
ท่านศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  เป็นกรรมการ ท่านวิจิตร  ไขแสง เป็นกรรมการ ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์         
เป็นกรรมการ ท่านอริสรา  โชควิวัฒนวนิช เป็นกรรมการ ท่านสุรางค์  พรหมประพันธ์ เป็นกรรมการ และ
ท่านวงศกร  บุญดาว เป็นกรรมการและเลขานุการ  ก็ขอให้ท่านยื่นต่อประธานกรรมการในกำหนดเวลา
ดังกล่าวค่ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  อ่ืนๆ 

 

นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีดิฉันขอแจ้งการ
ประชุมสภาเทศบาลในครั้งถัดไปในวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และขอขอบคุณ ท่านนายกฯ  ท่านสมาชิกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านเลขานุการ
นายกฯ ท่านปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันขอปิดประชุมคะ่  

 
*****ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.****** 

 
 
 
 
 

 



 

 

๕๓  
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมัยสามัญ  สมัยสมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ขยายเวลา) 
วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

*********************                                           

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๖๔ 
        วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก  
       ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  
  ๒.๓ รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก  
       ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ  

- เรื่อง รายงานเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณ ๘๒๐,๐๐๐ บาท จากคณะกรรมการ   
กระจายอำนาจ สำนักนายกรัฐมนตรี เงินรางวัลดังกล่าว สามารถนำไปใช้ได้ตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยไม่ได้ต้องจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแบ่ง
จัดสรรตามโครงการดังนี้ 
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย   

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จำนวน  ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
๖. โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลฯ จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท 
๗. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ติดตั้งที่ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ  

  จำนวน  ๓๔,๐๐๐ บาท 
๘. โครงการปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่) 

  จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท   (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
ที่ประชมุรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  “ญัตติ” ขออนุมัติรับมอบเครื่องปรับอากาศ (เสนอโดยนายกเทศมนตรี 
                               นครอุบลราชธานี) (สำนักการศึกษา) 

  ที่ประชุมเห็นชอบให้รับมอบ 
 ๔.๒ “ญัตติ” การสรรหาคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 
                               นครอุบลราชธานี (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักการศึกษา) 
  ที่ประชุมเห็นชอบตามสมาชิกเสนอ 
 ๔.๓ “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
                               ในหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                               (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
  ที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๔.๔ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานสวนสาธารณะ 
                                หว้ยม่วง  กว้าง 8.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 174.00 ม. งบประมาณ  
                                9,500,000 บาท  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
   ที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

 ๔.๕ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน 
    สาธารณะทุ่งศรีเมือง 

                               - ก่อสร้างทางเดินเท้า และทาสีทางเดินเท้า ความยาวไม่น้อยกว่า 995.00 ม.  
                                   หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตร.ม.  
        - ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,270.00 ตร.ม. 
        - ก่อสร้างลานสเก็ตบอร์ดพร้อมเครื่องเล่น จำนวน 1 แห่ง 
                                 รวมงบประมาณ 6,100,000 บาท  (เสนอโดยนายกเทศมนตรี 
                                  นครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
  ที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

                         ๔.๖  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาและ   
                                   ปรับปรุง ภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 7,300,000 บาท  

                                 (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
    ที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

                          ๔.๗  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และ
ระบบระบายน้ำ ถนนอุปราช (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ – ถนนศรีณรงค์) หนา 0.15 ม.  

  กว้าง 2.10 - 4.10 ม. ยาว ๒๗๒.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม.  
                               งบประมาณ 4,05๐,๐00 บาท  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                                (สำนักช่าง) ที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

 
 
 
 
 



 

 

๕๕ 
 

                          ๔.๘  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบ  
ระบายน้ำ ถนนสุปัฏน์  (ช่วงถนนศรีณรงค์  - ถนนเลียบแม่น้ำมูล) หนา 0.20 ม.  

  กว้าง 7.65 – 12.65 ม. ยาว 500.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,120.00 ตร.ม.  
                               งบประมาณ 11,100,000 บาท  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                               (สำนักช่าง) 
  ที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
 ๔.๙  “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และ 
                                ระบบระบายน้ำ ซอยพรหมเทพ ๗ (ข้างบ้านเลขที่ ๒๕๕) หนา 0.15 ม.  
                                กวา้ง 3.50 - 5.00 ม. ยาว 73.00 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3๒0.00 ตร.ม.  
                                งบประมาณ 500,000 บาท  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                                (สำนักช่าง)  
     ที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม                               
                   ๔.๑๐ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบ 
                            ระบายน้ำถนนอุปลีสาน  (ช่วงถนนแจ้งสนิท – ถนนชยางกูร)  หนา 0.15 ม.  
                              กว้าง 2.60 - 3.40 ม. ยาว 614.00 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,665.00 ตร.ม.  

                                งบประมาณ 4,850,000บาท (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                (สำนักช่าง) 
       ที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

                   ๔.๑๑ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล.และระบบ 
                             ระบายน้ำ ถนนชยางกูร  (ช่วงซอยชยางกูร ๒.๑ – ถนนอุปลีสาน)  หนา 0.20 ม. 
                             กว้าง 3.๘๕ ม. ยาว 505.00 ม.  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๐.๐๐ ตร.ม.   
                             งบประมาณ ๙,๔๐๐,000 บาท (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                             (สำนกัช่าง) 
       ที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
                   ๔.๑๒ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. และระบบ 
                             ระบายน้ำ ถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนบูรพาใน – ถนนบูรพานอก) หนา 0.20 ม. 
                             กว้าง 4.00 -7.00 ม. ยาว 495.00 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,570.00 ตร.ม.    
                             งบประมาณ 12,500,000 บาท  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)   
                             (สำนกัช่าง) 
       ที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
                   ๔.๑๓ “ญัตติ”ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบ 
                             ระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ ๑๑ (ช่วงถนนสุขาสงเคราะห์ – สวนสาธารณะหนองฮาง)  

                     กว้าง 4.00 - 6.65 ม. ยาว 554.00 ม.  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,8๐๐.00 ตร.ม.   
                     งบประมาณ 3,660,000 บาท (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
                     (สำนักช่าง)  ที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

 
 
 



 

 

๕๖ 
 

                       ๔.๑๔ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณตลาดสด  
                              เทศบาล ๓ (ตลาดใหญ่) ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 36.00 ม. หรือพ้ืนรวมที่ไม่ 
                              น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. งบประมาณ  800,000  บาท 
                              (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)   (สำนักช่าง) 
           ที่ประชุมอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
                     ๔.๑๕ “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                               งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  วาระแรก “ขั้นรับหลักการ” 
                               (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
          ที่ประชุมเห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                              งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  วาระแรก “ขั้นรับหลักการ”  

 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                    (นายอัมพล  ทองพุ) 
                        เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
 

 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่............................. ....... 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
   (นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา)                           (นางสาวนงนุช   จิรันตกาล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
   (นางสาวช่อผกา  โชควิวัฒนวนิช)                             (นายพิทักษ์พล   ตันติสกล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 



 

 

๕๗ 
 
 

 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
         (นางสาววิรงรอง  วิทยะ)                                  (นายพชร    โหตระไวศยะ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
 
                           (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (นางสาวอริสรา   โชคววิัฒนวนิช) 
                            สมาชกิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุม

สภาเทศบาล ................................................................................................................... .......................... 
 
 
 
 

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 


